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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar as principais perspetivas teóricas e caraterísticas do pensamento sociológico na educação
2. Refletir sobre o papel da educação nos processos de socialização e construção identitária da pessoa, relevando os contributos dos diferentes agentes educativos
3. Interpretar, de forma, crítica, algumas perspetivas teóricas acerca da relação entre o Estado e a educação
4. Caracterizar as relações de poder e suas implicações na construção social da educação escolar
5. Refletir sobre as repercussões da educação nos processos de homogeneização e diferenciação social, económica e cultural
6. Assumir uma atitude interpretativa das mudanças sociais e do papel da escola para que possa responder aos problemas e desafios com que se defronta

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
1. Emergência e desenvolvimento da sociologia da educação 2. Educação e sociedade 3. Educação e Estado 4. Educação e poder 5. Educação e desigualdade
social 6. Transformações sociais e educação.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Emergência e desenvolvimento da sociologia da educação
- Objeto de estudo e especificidades da sociologia da educação
- Desenvolvimento do pensamento sociológico
- Perspetivas sociológicas contemporâneas: funcionalista; do conflito; da ação social
- Sociologia da educação: o pluralismo dos debates
2. Educação e sociedade
- A educação como socialização primária e secundária
- Os agentes de socialização
- A interação escola-família
- A educação ao longo da vida: formas de educação não-escolar
3. Educação e Estado
- Aparelhos ideológicos do Estado (Louis Althusser)
- O Homem enquanto produtor e produto da educação
- O Estado hegemónico (Antonio Gramsci)
4. Educação e poder
- Dimensões da construção social da educação escolar
- A educação enquanto processo de transmissão cultural e de construção de identidades
- A escola de massas e o sucesso escolar diferenciado
5. Educação e desigualdade social
- Educação e (o mito da) mobilidade social
- Desigualdades educativas e desigualdades sociais
- As teorias da reprodução e as abordagens interpretativas
- Educação e género
- Educação e multietnicidade
6. Transformações sociais e educação
- Globalização e educação: a hibridização de culturas
- A nova ordem económica e social e o “tempo das incertezas”
- Desafios para a educação no século XXI.

Bibliografia recomendada
1. Apple, M., Gadin, L., & Ball, S. (Orgs.). (2013). Sociologia da educação: Análise Internacional. Editora Penso.
2. Boronsky, T., & Hassen, N. (2015). Sociology of Education. Sage.
3. Canário, R. (2005). O que é a escola? Um "olhar" sociológico. Porto Editora.
4. Diogo, A., & Diogo F. (Orgs.). (2013). Desigualdades no Sistema Educativo. Percursos, Transições e Contextos. Editora Mundos Sociais.
5. Giddens, A. (2013). Sociologia (9. ª Ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Exposição oral, análise de textos, visualização e análise de vídeos, encorajando os alunos à discussão argumentativa e reflexiva das temáticas em estudo. Será
valorizado o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e a construção colaborativa de saberes, recorrendo-se à realização de trabalhos, em pequenos grupos,
com apresentação e debate de opiniões em grande grupo.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 70% (Prova individual sobre os conteúdos da unidade curricular)
- Temas de Desenvolvimento - 30% (Trabalho de pesquisa, a realizar em grupo, sobre um dos conteúdos do programa)
2. Avaliação de exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Prova escrita sobre os conteúdos do programa da unidade curricular)
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